
 

 

 
 

 

E-mail: m.ermionidas@gmail.com 
Ιστοσελίδα: http://www.ermionida.gr/ 

 

                                       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 «ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»   

  

                                                       Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «Παραλαβή - προσωρινή εναπόθεση -

μεταφόρτωση και μεταφορά αποβλήτων συσκευασιών» και κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.    

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας. 

 

Α/Α Είδος Ποσότητα           CPV 

1 

Υπηρεσία: «Παραλαβή-προσωρινή εναπόθεση-

μεταφόρτωση και μεταφορά αποβλήτων 

συσκευασιών» 

889 τόνοι     90512000-9 

 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 40.005,00 ευρώ προ ΦΠΑ ή  

49.606,2 0 ευρώ με ΦΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος 

Ερμιονίδας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20-6162.004 σχετική 

πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους  2020 του Δήμου Ερμιονίδας. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας, οδός Μελίνας 

Μερκούρη, Αριθμός  11, στις 14/7/2020, ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας 

του διαγωνισμού & έναρξης αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η 14η/7/2020 και ώρα  11:00. Μετά τη λήξη της 

παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού.   

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

Ταχ.Δ/νση: Μ.Μερκούρη 11 

Τ.Κ.: 213 00 Κρανίδι 

Πληροφορίες: Β. Πασιαλής 

τηλ.:2754360002 

fax: 2754023667 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
        ΑΔΑ: ΩΘΧΕΩΡΡ-ΧΜΞ 

        Kρανίδι   2/7/2020 

        Αρ.πρωτ.: 5432 

 

                     ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

«ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»   

          ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

          49.606,20 ευρώ με ΦΠΑ 24% 
           

 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOUSANA
KARANIKOLA
Ημερομηνία: 2020.07.02 14:44:51 EEST
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Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, 

η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε 

άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 1.5 της διακήρυξης. 

1. Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας: 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΟΔΟΣ: ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ    ΑΡΙΘΜΟΣ: 11 

Πόλη ΚΡΑΝΙΔΙ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 21300 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS NUTS1:EL6(Γεωγραφική Ομάδα: Κεντρική Ελλάδα) 

NUTS2:EL65(Περιφέρεια: Πελοπόννησος) 

NUTS3:EL651(Νομός: Αργολίδας GR251) 

Τηλέφωνο 2754360002   

Φαξ 2754023667 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  m.ermionidas@gmail.com  

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασίλειος Πασιαλής    

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  

(URL) 

http://www.ermionida.gr/ 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:  

Τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Ερμιονίδας  (www.ermionida.gr) απ’ όπου θα παρέχεται άμεση και δωρεάν πρόσβαση, ενώ 

περίληψη της διακήρυξης θα  αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και θα 

δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να 
λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 

στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου (οδός Μελίνας Μερκούρη 11 Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, 

υπεύθυνος υπάλληλος Βασίλης Πασιαλής) ή από την Οικονομική Υπηρεσία (Πλατεία 

Παπαρσένη Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, υπεύθυνη υπάλληλος Πασχαλίδου Δήμητρα). Μπορούν 

επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής 

α. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να 

είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα : 

• κράτος-μέλος της Ένωσης, 

• κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

• τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 

και  

• σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς.  

 γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

4. Εναλλακτικές προσφορές:  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή 

αντιπροσφορών  και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

5. Λόγοι αποκλεισμού – κριτήρια επιλογής: Αποκλείεται οικονομικός φορέας από τη 

συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
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πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 

πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που 

αναφέρονται  στο άρθρο 2.2.3 της Διακήρυξης. Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 

πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία αναλύονται ενδελεχώς στα άρθρα 2.2.4-
2.2.5-2.2.6-2.2.7 και 2.2.8 της Διακήρυξης καθώς και η προσφορά τους να κατατεθεί 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 της Διακήρυξης  (Κατάρτιση- Περιεχόμενο Προσφορών). 

6. Εγγυήσεις: Δεν απαιτείται  εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Για την καλή εκτέλεση 

των όρων της σύμβασης ο διαγωνιζόμενος  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί 

να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή για χρηματικό ποσό 

5% επί της αξίας της σύμβασης (συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας) χωρίς να 

υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

7. Διάρκεια σύμβασης: Το ακριβές χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί η παραλαβή, προσωρινή εναπόθεση, μεταφόρτωση στα όρια του Δήμου 

Ερμιονίδας και μεταφορά προς το Κ.Δ.Α.Υ. Κορινθίας, ποσότητας 889,00tn Α.ΣΥΣ., είναι 

δύσκολο να υπολογιστεί αφού εξαρτάται άμεσα από την συμμετοχή του κοινού στο 

πρόγραμμα της εναλλακτικής διαχείρισης των Α.ΣΥΣ.  καθώς και τα οικονομικά δεδομένα 
και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, τα οποία στην ουσία ορίζουν το ύψος της 

«κατανάλωσης», από το οποίο εξαρτάται ανάλογα η παραγωγή απορριμμάτων. Από τα 

στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας  εκτιμάται ότι η εργασία θα εκτελεστεί μέσα σε 

χρονικό διάστημα  περίπου 5-6 μηνών.   Σε κάθε περίπτωση η εργασία θα ολοκληρωθεί 

μόλις συντελεστεί η Παραλαβή, Προσωρινή Εναπόθεση-Μεταφόρτωση & Μεταφορά 

προς το Κ.Δ.Α.Υ. Κορινθίας, ολόκληρης της ποσότητας των 889 τόνων Αποβλήτων Υλικών 

Συσκευασίας. 

8. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, θα αντιστοιχεί στην 

αξία των υπηρεσιών που αυτός εκτέλεσε σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και θα 

πραγματοποιείται μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Δεν 

προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

9. Ενστάσεις: Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.4 

της διακήρυξης. 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών:  Δέκα (10) μήνες  από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική Γλώσσα 

ή σε οποιαδήποτε άλλη Γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη 

µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                     Ο   Δήμαρχος Ερμιονίδας 

 

 

                                                                                                             

 

                                                                                                                        Γεωργόπουλος Ιωάννης  
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